ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2555
*********************
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางใบไม้ สมั ย วิส ามัญ สมั ย ที่ 1 ประจํ า ปี พ.ศ. 2555 เมื่อ วั น ที่ 10
พฤษภาคม 2555 ในการประชุ ม สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางใบไม้ สมัย สามัญ สมั ย ที่ 2
ประจําปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว นัน้
อาศัยอํานาจตามความข้อ 33 วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงประกาศรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2555 เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕5

(นายไพโรจน์ จันทร์เหล็ก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
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(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบางใบไม้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1/2555
วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
********************
ผู้เข้าประชุม
1.นายไพโรจน์ จันทร์เหล็ก
2.นายทรงยศ สวัสดิ์วรรณ์
3.นายเสกสรร เพชรแก้ว
4.นายพยนต์ ศรีคิรินทร์
5.นายเชาวลิต ชูเสน่ห์
6.นายนราวุธ เจริญผล
7.นายธีรบูรณ์ คงชุม
8.นายสุนทร เลิศปรีชา
9.นายยงยุทธ ชุมทอง
10.นางจรรยา กาญจนะ
11.นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์

ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
ตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ที่ 1
ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ที่ 1
ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ที่ 2
ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ที่ 2
ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ที่ 3
ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ที่ 3
ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ที่ 4
ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ที่ 5
ตําแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้

ผู้ขาดประชุม
-ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายจําลอง เมืองราช
2.นางจุรีย์ ศรีสว่าง
3.นางผกากรอง สําลี
4.นายหาญณรงค์ จันทร์แจ่มใส

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัด
ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
ตําแหน่ง นายช่างโยธา

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อถึงเวลานัดหมายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้มาประชุม 10 คน ซึ่งครบองค์ประชุม
จึงได้เชิญนายไพโรจน์ จันทร์เหล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ทําหน้าทีเ่ ป็นประธาน
ในการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายก อบต.บางใบไม้

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนําพนักงานส่วนตําบลที่ได้โอน (ย้าย) มาใหม่ คือ นายหาญณรงค์
จันทร์แจ่มใส ตําแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 3 ซึ่งโอน (ย้าย) มาจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเดื่อ อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555
ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่องเดิม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บางใบไม้
ข้อเท็จจริง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้จัดส่งรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้
ตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง และพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้อง
เป็นการล่วงหน้าแล้ว
ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมแก้ไขให้ถูกต้องและพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
เรื่องเดิม
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ได้จัดทําบัญชีรายละเอียด
โครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 จํานวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 769,000 บาท
(เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
1.โครงการปรับปรุงถนนสายราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง
ตําบลบางใบไม้ โดยการเกรดปรับพื้นทางเดิมลงชั้นดินปนหิน ถนน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร
จํานวนดินปนหินไม่น้อยกว่า 390 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ลงชั้นหิน
คลุก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาโดยเฉลี่ย
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0.10 เมตร จํานวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 96 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ
บดอัด วางท่อระบายน้ําชัน้ 3 มอก.(128-2528) ขนาด 0 0.80 X
1.00 เมตร จํานวน 3 จุด จุดที่ 1 จํานวน 10 ท่อน จุดที่ 2-3
จํานวน 8 ท่อน รวม 26 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูน
ทรายให้เรียบร้อย และเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ 208,000
บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)
2. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายดอนนนทรีจากสามแยกถนนสาย
2007 - ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ที่ 3 บ้าน
ปลายคลอง ตําบลบางใบไม้ โดยการเกรดปรับพื้นทางเดิมลงชั้นดินถม
ถนนกว้าง 7.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนดิน
ถมไม่น้อยกว่า 346 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัด ลงชั้นหินคลุกถนน
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวนหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 216 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ตาม
แบบแปลนส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 230,000 บาท (สองแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน)
3. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกสนามหน้าสํานักงาน อบต.บางใบไม้
ตําบลบางใบไม้ โดยการลงหินคลุก พื้นที่ 1 สนามกว้าง = 957.00
ตารางเมตร พื้นที่ 2 = 562.00 ตารางเมตร พื้นที่ 3 =69.70
ตารางเมตร พื้นที่ 4 = 86.60 ตารางเมตร หน้าโดยเฉลี่ย 0.12
เมตร รวมหินคลุกทัง้ หมด 261.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัด
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 186,000 บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. โครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
บางใบไม้ ตําบลบางใบไม้ โดยการก่อสร้างป้ายขนาดกว้าง 1.20 เมตร
ยาว 2.40 เมตร จํานวน 4 ป้าย ป้ายยินดีต้อนรับ จํานวน 2 ป้าย
และป้ายสุดเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 ป้าย ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้กําหนด ป้ายโครงการ จํานวน
1 ป้าย งบประมาณ 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 769,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ในการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการใน
การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย
เอกฉันท์ แต่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในประเด็นของ
การดําเนินการ ปริมาณงาน และงบประมาณใหม่ แล้วนําเสนอสภาฯ
เพื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

5
ข้อเท็จจริง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ โดยส่วนโยธา ได้ดําเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน 3
โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 854,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่
พันบาทถ้วน) ดังนี้
ลําดับ
สถานที่
งบประมาณ หมาย
โครงการ
การดําเนินการและปริมาณงาน
ที่
ดําเนินการ
(บาท)
เหตุ
โดยการเกรดปรับพื้นทางเดิมลงชั้น
1 โครงการปรับปรุงถนน
หมู่ที่ 3
310,000
สายราษฎร์สามัคคี
บ้านปลายคลอง ดินปนหิน ถนนกว้าง 5.00 เมตร
(สามแสน
ตําบลบางใบไม้ ยาว 345 เมตร หนาโดยเฉลี่ย
หนึ่งหมื่น
(งานถนนหินคลุก)
0.30 เมตร จํานวนดินปนหินไม่
บาทถ้วน)
น้อยกว่า 518 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับบดอัด ลงชั้นหินคลุก ถนนกว้าง
4.00 เมตร ยาว 345 เมตร หนา
โดยเฉลี่ย 0.10 เมตร จํานวนหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 138 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับบดอัด วางท่อระบายน้ํา
ชั้น 3 มอก. ขนาด ศก. 0.80 X
1.00 เมตร จํานวน 3 จุด จุดที่ 1
จํานวน 10 ท่อน จุดที่ 2 และ 3
จํานวน 8 ท่อน รวม 26 ท่อน
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย
ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.บางใบไม้
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน
1 ป้าย
โดยการเกรดปรับพื้นทางเดิมลงชั้น
350,000
2 โครงการปรับปรุง
หมู่ที่ 3
ยกระดับถนนสาย
บ้านปลายคลอง ดินถม ถนนกว้าง 7.00 เมตร ยาว (สามแสนห้า
ดอนนนทรีจากสาม
ตําบลบางใบไม้ 420 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมื่นบาท
จํานวน ดินถมไม่น้อยกว่า 440 ลบ.
ถ้วน)
แยกถนนสาย 2007
ม. พร้อมเกรดปรับบดอัด ลงชั้นหิน
– ที่ทําการองค์การ
คลุก ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว
บริหารส่วนตําบล
420 เมตร หนา 0.10 เมตร
บางใบไม้
จํานวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 252 ลบ.
(งานถนนหินคลุก)
ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย
ตามแบบแปลนส่วนโยธาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้ พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

6
งบประมาณ
(บาท)
โดยการลงหินคลุก พื้นที่ 1 สนาม
194,000
กว้าง = 957.00 ตารางเมตร พื้นที่ (หนึ่งแสน
2 = 562.00 ตารางเมตร พื้นที่ 3 เก้าหมื่นสี่
=69.70 ตารางเมตร พื้นที่ 4 =
พันบาท
86.60 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ไม่
ถ้วน)
น้อยกว่า 1,675.30 ตารางเมตร
หนาโดยเฉลี่ย 0.12 เมตร รวมหิน
คลุกทั้งหมด 200.00 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับบดอัด ป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 854,000

ลําดับ
สถานที่
โครงการ/งาน
ที่
ดําเนินการ
3 โครงการปรับปรุง
หมู่ที่ 3
ลงหินคลุกสนามหน้า บ้านปลายคลอง
สํานักงานองค์การ
ตําบลบางใบไม้
บริหารส่วนตําบลใบไม้
(งานถนนหินคลุก)

การดําเนินการและปริมาณงาน

ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการก่อหนีผ้ ูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่
จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการ
ใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้จึงเสนอญัตติขออนุมัติ
โดยจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ

หมาย
เหตุ
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ที่ประชุม

ลําดับ
ที่

แผนงาน/
งาน

1

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
งานบริหาร
ทั่วไป

ข้อพิจารณา
การดําเนินการอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางใบไม้ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม เพื่อบําบัดความ
เดือนร้อนของประชาชน และเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ
ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จํานวน 3 โครงการ ได้โดยเอกฉันท์
3.2 การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เรื่องเดิม
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2554 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554
เป็นต้นไป ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ลงวันที่ 19
กันยายน 2554 เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2555
ข้อเท็จจริง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ โดยสํานักงานปลัด มีความประสงค์
โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้
2.1 โอนลด (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
งบประมาณ
หมวด
ประเภท
งบ
รายการ
ก่อนโอน
รายจ่าย รายจ่าย
(บาท)
งบ
ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาทําตู้เก็บเอกสาร 300,000
ลงทุน ครุภัณฑ์ สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทํา
(สามแสน
ตู้เก็บเอกสารสํานักงาน อบต. บาทถ้วน)
บางใบไม้ จํานวน 6 ชุด ตาม
รายละเอียดรูปแบบที่ อบต.
บางใบไม้กําหนด ดังนี้
-ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว
1.50 ม. สูง 2.20 ม.
จํานวน 1 ชุด

จํานวน
ที่โอนลด
(บาท)
300,000
(สามแสน
บาทถ้วน)
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ลําดับ
ที่

แผนงาน/
งาน

งบ

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

รายการ

งบประมาณ
ก่อนโอน
(บาท)

จํานวน
ที่โอนลด
(บาท)

-ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว
3.00 ม. สูง 2.20 ม.
จํานวน 3 ชุด
-ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว
4.80 ม. สูง 2.20 ม.
จํานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 1.โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ประปาในโครงการขยายเขตจําหน่ายน้ํา ถนนดอนนนทรี (จากทางหลวงหมายเลข 2007 – ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล บางใบไม้) หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ตําบลบางใบไม้ จํานวน 261,500 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน)
2.โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน จํานวน 7 ชุด ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตามราคาตลาด (ตาม มอก.)
งบประมาณ จํานวน
ลําดับ แผนงาน/
หมวด
ประเภท
งบ
รายการ
ก่อนโอน ที่โอนลด
ที่
งาน
รายจ่าย รายจ่าย
(บาท)
(บาท)
2
แผนงาน
งบ
งบกลาง เบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพคนชรา
300,000 243,200
งบกลาง
กลาง
คนชรา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยัง (สามแสน (สองแสนสี่
งานงบกลาง
ชีพผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือก บาทถ้วน) หมื่นสาม
พันสอง
ตามระเบียบ
ร้อยบาท
กระทรวงมหาดไทย
ถ้วน)
หมายเหตุ 1.โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ประปาในโครงการขยายเขตจําหน่ายน้ํา ถนนดอนนนทรี (จากทางหลวงหมายเลข 2007 – ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้) หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ตําบลบางใบไม้ จํานวน 102,700 บาท (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
2.โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวด
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนสายจันทร์-สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตําบลบางใบไม้ จํานวน 140,500 บาท (หนึ่งแสนสีห่ มื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
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ลําดับ
ที่
3

แผนงาน/
งาน

งบ

งบประมาณ จํานวน
รายการ
ก่อนโอน ที่โอนลด
(บาท)
(บาท)
เงิน
เงินอุดหนุน เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายประปา 65,800 65,800
อุดหนุน กิจการที่เป็น ในโครงการวางท่อขยายเขต (หกหมื่นห้า (หกหมื่น
สาธารณ- ประปา หมู่ที่ 3 ถนนบาง
พันแปดร้อย ห้าพันแปด
ประโยชน์ บ้าน – บ้านนางประคอง
บาทถ้วน) ร้อยบาท
ตําบลบางใบไม้
ถ้วน)

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน
งบเงิน
เคหะและ อุดหนุน
ชุมชน
งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน
หมายเหตุ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา
ในโครงการขยายเขตจําหน่ายน้ํา ถนนดอนนนทรี (จากทางหลวงหมายเลข 2007 – ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
บางใบไม้) หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ตําบลบางใบไม้ จํานวน 65,800 บาท (หกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณ จํานวน
ลําดับ แผนงาน/
หมวด
ประเภท
งบ
รายการ
ก่อนโอน ที่โอนลด
ที่
งาน
รายจ่าย รายจ่าย
(บาท)
(บาท)
4
แผนงาน
งบเงิน
เงิน
เงินอุดหนุน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 50,970.40 50,900
(ห้าหมื่นเก้า (ห้าหมื่น
เคหะและ อุดหนุน อุดหนุน กิจการที่เป็น ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ร้อยเจ็ดสิบ
สาธารณ- หมู่ที่ 1 ตําบลบางใบไม้
ชุมชน
เก้าร้อย
บาทสี่สิบ บาทถ้วน)
ประโยชน์
งานไฟฟ้า
สตางค์)
ถนน
หมายเหตุ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถน
สายจันทร์-สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตําบลบางใบไม้ จํานวน 50,900 บาท (ห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 659,900 บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
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2.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ลําดับ
ที่

แผนงาน/
งาน

1

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน

งบ

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

งบเงิน
อุดหนุน

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน
กิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

รายการ

งบประมาณ จํานวน
ก่อนโอน
ที่โอนฯ
(บาท)
(บาท)
430,000
(สี่แสนสาม
หมื่นบาท
ถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายประปา
ในโครงการขยายเขต
จําหน่ายน้ํา ถนนดอนนนทรี
(จากทางหลวงชนบท
หมายเลข 2007 – ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล
บางใบไม้) หมู่ที่ 3
บ้านปลายคลอง
ตําบลบางใบไม้
หมายเหตุ 1.โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สํานักงาน ค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมาทําตู้เก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําตู้เก็บเอกสารสํานักงาน อบต.บางใบไม้
จํานวน 6 ชุด ตามรายละเอียดรูปแบบที่ อบต.บางใบไม้กําหนด ดังนี้ -ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 1.50 ม. สูง 2.20 ม.
จํานวน 1 ชุด, -ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 2.20 ม. จํานวน 3 ชุด, -ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 4.80 ม. สูง
2.20 ม. จํานวน 2 ชุด จํานวน 261,500 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2.โอนลดจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จํานวน 102,700 บาท (หนึ่งแสนสองพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
3.โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายประปาในโครงการวางท่อขยายเขตประปา
หมู่ที่ 3 ถนนบางบ้าน – บ้านนางประคอง ตําบลบางใบไม้ จํานวน 65,800 บาท (หกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณ จํานวน
ลําดับ แผนงาน/
หมวด
ประเภท
งบ
รายการ
ก่อนโอน ที่โอนเพิ่ม
ที่
งาน
รายจ่าย
รายจ่าย
(บาท)
(บาท)
2
แผนงาน
งบเงิน
เงิน
เงินอุดหนุน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
191,400
(หนึ่งแสน
เคหะและ อุดหนุน อุดหนุน กิจการที่เป็น ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เก้าหมื่น
ชุมชน
สาธารณ- ถนนสายจันทร์สมบูรณ์
หนึ่งพันสี่
งานไฟฟ้า
ประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตําบลบางใบไม้
ร้อยบาท
ถนน
ถ้วน)
หมายเหตุ 1.โอนลดจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จํานวน 140,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้า
ร้อยบาทถ้วน)
2.โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตําบลบางใบไม้ จํานวน
50,900 บาท (ห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
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งบประมาณ จํานวน
งบ
รายการ
ก่อนโอน ที่โอนเพิ่ม
(บาท)
(บาท)
3
แผนงาน
งบ
ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
38,500
บริหารงาน ลงทุน ครุภัณฑ์ สํานักงาน แบบ 2 บาน เพื่อจ่ายเป็น
(สามหมื่น
ทั่วไป
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แปดพันห้า
งานบริหาร
แบบ 2 บาน จํานวน 7 ชุด
ร้อยบาท
ทั่วไป
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ถ้วน)
ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อ
ตามราคาตลาด (ตาม มอก.)
หมายเหตุ โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สํานักงาน ค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมาทําตู้เก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําตู้เก็บเอกสารสํานักงาน อบต.บางใบไม้
จํานวน 6 ชุด ตามรายละเอียดรูปแบบที่ อบต.บางใบไม้กําหนด ดังนี้ -ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 1.50 ม. สูง 2.20 ม.
จํานวน 1 ชุด, -ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 2.20 ม. จํานวน 3 ชุด, -ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 4.80 ม.
สูง 2.20 ม. จํานวน 2 ชุด จํานวน 38,500 บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 659,900 บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ลําดับ
ที่

แผนงาน/
งาน

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

หมวด
รายจ่าย

ประเภท
รายจ่าย

ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน และโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต้องให้สภาตําบลอนุมัติ
ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3.3 ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้ พ.ศ. 2555
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดต่างฯ ให้ที่ประชุมทราบ
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เรื่องเดิม
ตามหนังสือสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ 15/4 ลงวันที่ 11
มกราคม 2553 เรื่อง ข้อความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทําประมวลจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ซึ่งได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองในส่วนของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น เพื่อเป็น
แนวทางและมาตรฐานกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติเห็นชอบจาก
สภาด้วย
ข้อเท็จจริง
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้จัดทําร่างประกาศ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้ พ.ศ. 2555
ข้อกฎหมาย
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 13
จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา 279 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมที่กําหนดขึ้น
ฯลฯ
การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
เป็นการกระทําผิดทางวินัย ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองฝ่าย
ฝืนไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระทําผิด
ร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพิจารณาดําเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจาก
ตําแหน่งตามมาตรา 270
ฯลฯ
มาตรา 280 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอํานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คําแนะนําในการจัดทําหรือ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง และส่งเสริมให้
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
จิตสํานึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทําที่มีการฝ่า
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ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ตามมาตรา 279 วรรคสาม
ฯลฯ
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 16
3.หนังสือสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ 15/4 ลงวันที่ 11
มกราคม 2553 เรื่อง ข้อความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทําประมวลจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ข้อพิจารณา
การจัดทําประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 อันเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติ
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ที่สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เกิดการยอมรับ
ความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
3.4 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
เรื่องเดิม
ตามทีส่ ํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้เสนอร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เรื่อง ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้ พ.ศ. 2555 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใบไม้เห็นชอบ นั้น
ข้อเท็จจริง
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้ พ.ศ. 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10
พฤษภาคม 2555
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นายเสกสรร เพชรแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
ผู้รับรอง
นายนราวุธ เลิศปรีชา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

ข้อกฎหมาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ เรื่อง ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางใบไม้ พ.ศ. 2555
ข้อ ๓๑ ให้ประธานสภาองค์การบริห ารส่ว นตําบลบางใบไม้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตํา บลบางใบไม้ขึ้น เพื่อควบคุม กํา กับ ให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย
๑) ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางใบไม้ เป็ น ประธาน
คณะกรรมการจริยธรรม
๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น คัดเลือก จํานวน ๒ คน เป็น
คณะกรรมการ
๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๖ คน ที่ผู้กํากับดูแลตาม
พระราชบัญ ญัติจัด ตั้งองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น นั้น ๆ เป็น ผู้เ ลือ ก
เป็นคณะกรรมการ
ข้อพิจารณา
คณะกรรมการจากสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือก
จากสภาท้องถิ่น จํานวน 2 คน
ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอนายทรงยศ สวัสดิ์วรรณ์ รองประธานสภาฯ
1.นายพยนต์ ศรีคิรนิ ทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
2.นายสุนทร เลิศปรีชา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
ขอเสนอนายเชาวลิต ชูเสน่ห์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
1.นายเสกสรร เพชรแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
2.นางจรรยา กาญจนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกชื่ออีกบ้าง ถ้าไม่มีการเสนอชื่อ
เพิ่มเติม ให้ถือว่าสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อ จํานวน 2 คน
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ดังนี้
1.นายทรงยศ สวัสดิ์วรรณ์ รองประธานสภาฯ
2.นายเชาวลิต ชูเสน่ห์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ 2
เรื่องอื่นๆ
ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอขอเชิญเสนอได้
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นายก อบต.บางใบไม้

ทีป่ ระชุม
ประธานสภาฯ

กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรือ่ ง ดังนี้
1.ตามหนังสือสํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 0019.2/ว5026
ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้นัดคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ให้ดูดทรายประจําจังหวัด ร่วมประชุมและพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายของ นายศิริพล คณาเอกวิชภรณ์ ซึง่ ขอต่อ
ใบอนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐในแม่น้ําตาปี หมู่ที่ 2 ตําบลบางใบไม้
เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมได้มีมติให้
นายศิริพล คณาเอกวิชภรณ์ ต่อใบอนุญาตดูดทรายได้ เนื่องจากไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะลําพู รายละเอียดการประชุม
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2.องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้เสนอขอรับงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยเสนอโครงการก่อสร้างลานกีฬาในตําบล วงเงินงบประมาณ
2,215,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยจะ
ดําเนินการก่อสร้างในหมู่ที่ 2 ตําบลบางใบไม้ ซึ่งเป็นที่ดินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางใบไม้ น.ส. 3ข เลขที่ 234 เพื่อให้ประชาชนได้มี
สถานที่เล่นกีฬาออกกําลังกาย
ทราบ
ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนออีกบ้าง ขอเชิญเสนอได้ หากไม่มีผู้เสนอ
กระผมขอปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.
2555 ครั้งที่ 1/2555

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.
(ลงชื่อ)

จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
(ลงชื่อ)

ตรวจรายงานการประชุม

(นายไพโรจน์ จันทร์เหล็ก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้
รับรองถูกต้อง
(นายไพโรจน์ จันทร์เหล็ก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้

